Verksamhetsberättelse för
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2017

För första gången gick Riksförbundet Sällsynta diagnoser med i Pride-paraden i Stockholm
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1. Sammanfattning och höjdpunkter från verksamhetsåret 2017

Förbundet har drygt 14 500 medlemmar och 60 medlemsföreningar. Två nya medlemsföreningar antogs: Svensk Dystoniförening (SDF) och NOC – Nätverket för ovanliga
kromosomavvikelser.
Det intressepolitiska arbetet har bedrivits, främst i form av möten och andra kontakter
med politiker och tjänstemän med ansvar för vården, samt medverkan inom nationellt
och nordiskt/internationellt samarbete inom det sällsynta området. Vi syntes och hördes
som vanligt under politikerveckan i Almedalen.
Ett nytt grepp var att vi gick med i Pride-paraden i Stockholm.
Också fortsättningsvis är vår viktigaste fråga att en nationell handlingsplan för sällsynta
diagnoser blir verklighet. Planen ska vara grundpelaren för samtliga åtgärder inom vård
och övrigt samhällsstöd som rör personer som har sällsynta diagnoser.
Vi uppmärksammade Sällsynta dagen 28 februari, genom att publicera vår nya medlemsundersökning. Dessutom började vi planera inför nästa ”riktiga” Sällsynta dag, skottåret
2020. Vi ansökte om att få vara värdland för den europeiska konferensen om sällsynta
diagnoser (ECRD) det året.
Vår sällsynta tavelutställning visades upp vid några tillfällen, bland annat vid de volontärdagar som två läkemedelsföretag, Alexion och Shire, genomförde för oss under hösten.
Vi arbetade även vidare på regional nivå, främst genom vårt projekt Gemensamt lärande,
och följde och kommenterade utvecklingen av verksamheten vid landets Centrum för
Sällsynta diagnoser (CSD). Vårt andra projekt, Övergångsprojektet, steg 3 fullbordades
Vidare kommenterade vi Socialstyrelsens översyn av statsbidragsförordningen för handikapporganisationer och framförde våra förslag för finansiering av organisationer för
sällsynta diagnoser.
Vi publicerade ett 50-tal nyheter på vår hemsida och skrev ca 150 inlägg på Facebook.

Höjdpunkter från verksamhetsperioden
• Under hösten meddelade Sveriges Kommuner och Landsting att sällsynta diagnoser blivit ett av de första programområdena i den nya satsningen nationella programområden.
Syftet är att samordna kunskapsstyrningen inom området. Detta är ett stort steg framåt
för oss och ett erkännande av vår verksamhet.
• ”Berättelsekampanjen” dagarna närmast före Sällsynta dagen 28 februari, när livsberättelser om några av de unga medverkande i Övergångsprojektet publicerades på vår
hemsida.
• Vår medlemsundersökning som blev offentlig på Sällsynta dagen och som bland annat
resulterade i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Undersökningsresultaten är viktiga
för att säkerställa våra argument, som utgångspunkt för vårt påverkansarbete.
• Stadgarna reviderades, vilket bland annat innebar att stödmedlemskap infördes, och därmed kan nya målgrupper bli medlemmar.
• Publika evenemang: Unga medlemmar från Övergångsprojektet medverkade som våra
företrädare i Almedalen, juli. För första gången gick vi med i Prideparaden i Stockholm,
5 augusti; vilket blev mycket uppskattat av dem som deltog!
• Höstmötet 21-22 oktober blev en formidabel framgång, enligt mötesutvärderingen.
Temat var utveckling och förnyelse av föreningsverksamheten. Dessutom genomfördes
ett extra årsmöte.
• 31 december avslutades det tredje och sista steget i vårt Övergångsprojekt, om övergången från barn- till vuxenvård, när man har en sällsynt diagnos.
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Som vanligt medverkade vi under politikerveckan i Almedalen. Våra företrädare utanför huset vi hyrde i Visby.

Innehåll
1. Sammanfattning och höjdpunkter

2

2. Gemensamt för förbundet

4

3. Förbundsledning

5

4. Administration

6

5. Intressepolitik

6

6. Projekt

12

7. Medlemsstöd

15

8. Finansiering

15

9. Representation i arbetsgrupper

16

10. Aktiviteter under 2017, vad de ledde till

16

11. Information, Hemsidan, Media

17

12. Ledamöternas och revisorernas

20

underskrifter

Riksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se



verksamhetsberättelse 2017

2. Gemensamt för förbundet
Medlemsantal
Den 31 december 2016 hade förbundet 14 641 medlemar. Under 2017 var medlemsantalet
ca 14 800.
Medlemsavgift
Varje förening betalar en grundavgift på 200 kr/år och 1 krona per medlem för föreningens medlemskap i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Medlemmar i förbundets fria grupp,
för medlemmar utan diagnosförening, betalar 100 kr/år i medlemsavgift.
Statsbidrag och projektmedel 2017
Verksamheten finansieras i grunden med statsbidrag till handikapporganisationer (organisationsstöd). För år 2017 fick Riksförbundet Sällsynta diagnoser totalt 2 979 822 kronor i statsbidrag, enligt denna fördelning:
Grundbidrag
Medlemsbidrag

550 000
1 758 105

Merkostnadsbidrag

445 226

Föreningsbidrag

0

Samarbetsmedel

226 490

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är inte berättigat till föreningsbidrag. Orsaken är att
våra rikstäckande medlemsföreningar inte är bidragsberättigade. Samarbetsmedlen överförs oavkortat till Funktionsrätt Sverige. Förbundets “netto” av statsbidraget var följaktligen ca 2,8 miljoner kronor.
Därtill kommer finansiering från vårt pågående Arvsfondsprojekt ”Gemensamt lärande
– samverkan mellan patienter och vårdgivare”, som startade i december 2016 och pågick
hela 2017.
Dessutom fortsatte Övergångsprojektet: I april fick vi besked om att vår ansökan för ett
fortsättningsprojekt, Övergångsprojektet steg 3, beviljats. I steg 3 tillämpas åtgärdsförslagen som togs fram under steg 2 i praktiken, genom samarbete med två Centrum för
Sällsynta diagnoser (CSD).
90-konto
Förbundet har ett 90-konto, kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll. Förbundets 90kontonummer är 90 01 56-1.
Under året samlades 91 732 kr in på 90-kontot (2016: 91 452 kr). Ett stort tack till
medlemmen Cecilia Wallenius, Apertföreningen, som bidragit till insamlingsresultatet genom att göra ”sällsynta armband” som säljs till förmån för 90-kontot. Hon har gjort
sammanlagt ca 1 000 armband.
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Förbundskansli
Förbundskansliet är i regel öppet måndag-fredag kl. 10-17. Informationssekreterare Raoul
Dammert är deltidsanställd på kansliet. Kanslichef Malin Grände var projektledare för
Övergångsprojektet, steg 3, som pågick 2017-05-01–2017-12-31. Elin Bonnier arbetade därtill som projektkoordinator, 2017-08-23–2018-01-12. Beata Ferencz började som
projektledare för Gemensamt lärande 2017-04-03.
Margaretha Deinum började deltidsarbeta igen 2017-10-01, efter sin
långtidssjukskrivning.
Därtill praktiserade Stephanie Juran på kansliet i Övergångsprojektet oktober-november.
Kansliarbetet
Det dagliga arbetet på kansliet innebär många kontakter, främst via mejl/telefon, med
medlemmar, myndigheter, Socialdepartementet och andra intressenter. Ju fler medlemmar
som engagerar sig i verksamheten, vilket i sig är glädjande, desto mer administrativt arbete
uppstår, i form av reseräkningar, fakturor etc.
Vidare ingår exempelvis förberedelser inför styrelse- och medlemsmöten, samt uppföljning (protokoll, dokumentation etc.).

Kansliets julhälsningskort 2017. Från vänster: Beata Ferencz, Malin Grände, Elisabeth
Wallenius, Margaretha Deinum, Raoul Dammert, Stephanie Juran, Elin Bonnier

3. Förbundsledning
Förbundets verksamhet leds av en styrelse. Förbundsstyrelsen har, sedan det ordinarie
förbundsårsmötet 22 april 2017, bestått av:
Ordinarie ledamöter
Elisabeth Wallenius, förbundsordförande
Ulf Larsson, vice ordförande
Ewa Wiklund Jonsson, kassör
Ingela Blomberg (f.d. Nilsson)
Daniel Degerman
Emma Lindsten
Alexandra Völker
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Suppleanter
David Ivarsson
Annalena Josefsson
David Lega
Förbundsstyrelsens möten
Förbundsstyrelsen har under året genomfört sju protokollförda möten.
Förbundsordförande
Elisabeth Wallenius är sedan den 1 juli 2004 heltidsarvoderad förbundsordförande.

Styrelsen på årsmötet 2017. Från vänster, stående: Ewa Wiklund Jonsson, Ulf Larsson,
Elisabeth Wallenius, Daniel Degerman, Emma Lindsten. Från vänster, sittande: Alexandra Völker, Annalena Josefsson, David Ivarsson.
På bilden saknas Ingela Blomberg och David Lega.
Foto: J.Forsberg Produktion

4. Administration
Förbundets ekonomihantering och övrig ekonomisk administration sköts av kansliet, från
1 oktober främst av ekonomiadministratör Margaretha Deinum, samt en ekonomikonsult.
Förbundet anlitar en yrkesrevisor från revisionsbyrån BDO.

5. Intressepolitik
Vision (ur verksamhetsplanen 2017-2018)
Vi arbetar för att personer som har sällsynta diagnoser ska uppnå sin bästa möjliga
livskvalitet under hela livet. Därför verkar vi för att personer som har sällsynta diagnoser ska få bättre levnadsvillkor genom jämlik vård och omsorg samt stöd av samhällsfunktioner, utifrån de behov som finns. Därtill arbetar vi för att alla som i sin profession
möter personer med sällsynta diagnoser ska känna till det sällsynta dilemmat.
Visionen vill vi uppnå på följande sätt:
1.Vi arbetar för en nationell plan för sällsynta diagnoser, genom att påverka politiker
och tjänstemän på riksplanet. Vårt mål är att EUs rådsrekommendation omvandlas
till en konkret plan, i enlighet med vår skuggstrategi.
2.Vi verkar för att Centrumen för Sällsynta Diagnoser (CSD) utvecklas till att ta ett
nationellt ansvar med central styrning, under ledning av staten. För att realisera detta
samarbetar vi med andra aktörer genom informationsinsatser till beslutsfattare och
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professionella.
3.Vi verkar för basfinansiering av förbundet, medlemsföreningarna och de regionala
nätverken.
I begreppet vård inkluderar vi även rehabilitering och habilitering, samt läkemedel.
I begreppet sällsynta diagnoser inkluderar vi även personer som troligen har en
sällsynt diagnos, men där denna inte är fastställd.

Långsiktiga mål
Personer som har sällsynta diagnoser har rätt till en vård på jämlika villkor med
samma kvalitet på behandling och läkemedel som andra. Dessa diagnosbärare får inte
diskrimineras på grund av kostnader för behandlingen.
Att de CSD som byggs upp kan ge diagnosbärarna tillgång till bästa behandling.
Vi anser att det är en självklar rättighet att inom och utanför Sverige enkelt och utan
kostnad kunna söka vård där den bästa specialistkompetensen finns.
Uppbyggnaden av kunskap om sällsynta diagnoser stimuleras.

Metoder
Kommentarer
Den 1 januari i år öppnade äntligen det sista centrumet i raden av Centrum för Sällsynta
Diagnoser (CSD). Därmed finns en CSD-verksamhet på varje universitetssjukhus i landet.
När Riksförbundet Sällsynta diagnoser år 2011 inledde sin kampanj för centrumbildningar,
med en ”vård-turné”, fanns inte ett enda CSD.
Förbundsordförande Elisabeth Wallenius och två representanter från Nätverk Norr, Mona
Sjöström och Ewa Wiklund-Jonsson, träffade Västerbottens läns landstingspolitiker den 16
januari. Förhoppningen är att de andra Norr-landstingen ska haka på CSD i Umeå, och därmed bli heltäckande för Norrland.
Nu jobbar vi vidare för att dessa CSD ska utvecklas vidare, utifrån patienternas behov, framför allt inom vårt projekt Gemensamt lärande. Ingen instans har dock varken mandat eller
helhetsansvar för att styra och samordna CSD. Det är en uppenbar brist som vi ofta påtalat.
På Sällsynta dagen 28 februari 2017 publicerade vi resultatet av vår nya medlemsundersökning och presenterade den på vår hemsida, genom en debattartikel i SvD och på ett lunchseminarium på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Undersökningen gjordes tillsammans med Novus bland ca 1 600 av Riksförbundets medlemmar. Undersökningsresultatet är grunden för vårt fortsatta påverkansarbete. Den visade på brister som skulle varit helt
oacceptabla för vilken annan diagnosgrupp som helst!
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Bland annat framkom att:
• Endast 16 procent av de sällsynta patienterna känner förtroende för att primärvården ska
ha kunskap nog att bemöta deras särskilda behov.
• Endast 39 procent av de vuxna anser att de alltid får den medicinska vård som behövs utifrån sin diagnos.
• Nästan tre fjärdedelar, 73 procent, får inte tillgång till rehabilitering/habilitering som
många gånger kan vara den behandling som är nödvändig.
”Sällsynta diagnosbärare saknar fortfarande en självklar tillhörighet inom vården, nu som för
tio år sedan. Sorgligt att så lite hänt under så lång tid”, sammanfattade förbundsordförande
Elisabeth Wallenius resultatet av medlemsundersökningen.
Utgående från undersökningsresultatet, sammanställde vi en debattartikel som på Sällsynta
dagen publicerades i Svenska Dagbladets (SvD) nätutgåva.
Under perioden 18-27 februari, dagarna närmast före Sällsynta dagen, publicerade vi varje
dag en ”övergångsberättelse” på vår hemsida. Livsberättelserna var skrivna av ungdomar som
medverkat i Övergångsprojektet. De gav en inblick i hur det är att växa upp och bli vuxen
och leva med en sällsynt diagnos.

Jakob Fichtelius var en av dem som hade sin ”övergångsberättelse” på vår hemsida.
Fokus var ofta på vården, eftersom projektet handlat om just den övergången, men livet är ju
mycket mer än så. Resultatet blev tio högst individuella berättelser med kamp, krångel, styrka, besvikelser, framtidshopp och, givetvis, sällsynta diagnoser. Dessutom publicerade vi ett
antal föräldraberättelser under hösten.

En föräldraberättelse handlade om Sam som har samma diagnos som sin mamma, XLH.
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Vi inledde planeringen av nästa ”riktiga” Sällsynta dag, skottåret 2020, genom att ha möten
med vår samarbetspartner Film and Tell. Vi lämnade in en ansökan till vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS om att få vara värd för den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser 2020 (ECRD). Ansökan gjordes i samråd med Visitor Stockholm.
Den 2 mars mötte vi företrädare för Centerpartiet.
Den 10 mars medverkade vi vid ett rundabords-samtal om utvärderingen av Nationella
Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD).
13 mars hade vi möte med myndigheten för Tillväxtanalys om en rapport, ”Sällsynta sjukdomar – en möjlighet för svensk life science”.
21 mars, möte om läkemedelslagen.
Den 3 maj medverkade vi vid en Regiondag i Kalmar om sällsynta diagnoser. Arrangör var
Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Sydöst. Under rubriken Vad är sällsynt? presenterade detta CSD sin verksamhet. Invigningstalare var en förälder till ett barn som har en sällsynt diagnos. Temat för den avslutande paneldiskussionen var ”Övergången till vuxenlivet
– en utmaning!”
Den 5 maj medverkan vid PAH-dagen. PAH är en av diagnosföreningarna i förbundet.
Den 11 maj, deltagande vid Dagens medicins konferens om kroniska sjukdomar.
Ett riksdagsseminarium om sällsynta diagnoser, anordnat av Kommissionen för Innovativa särläkemedel, ägde rum i riksdagen den 7 juni. Då presenterade vi resultatet av vår
medlemsundersökning.
Den 20 juni hade vi ett möte med Anders Henriksson, förste vice ordförande i Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) sjukvårdsdelegation.
Inför semestern skickade förbundsordföranden ett 50-tal vykort med sommarhälsningar
till politiker och andra beslutsfattare som tillsammans kan genomföra förändringar som gör
skillnad för alla som har en sällsynt diagnos. Beslutsfattarna uppmanades att stödja vår strävan att skapa en nationell plan och på allvar förbättra vården, så att den tillgodoser dem som
har sällsynta diagnoser. Socialminister Annika Strandhäll tackade för vykortet då vi möttes i
Almedalen.
Almedalen
Vi medverkade i Almedalen, för nionde året i rad. Vi ordnade dock inget eget Almedalsseminarium, utan medverkade istället vid andras arrangemang, bland annat följande
seminarier:
-

Varför hörs inte patientens röst i vårdens prioriteringar?

-

Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

-

Patient eller person? Så formar individens behov framtidens vård

Ungdomar från vårt Övergångsprojekt (se sidan 13) medverkade som våra företrädare i
Almedalen. Därmed hördes fler sällsynta röster i Almedalen.
Ett nytt grepp var att vi, för första gången, gick med i Stockholms Pride-parad, 5 augusti.
Temat för Pridefestivalen var “Redo för nästa steg”. Syftet var att uppmana till reflektion
över var vi befinner oss, när det gäller lika rättigheter för alla. Runt en halv miljon klappande och hurrande åskådare stod längs Stockholms gator. Under vår sällsynta flagga gick
en grupp på ca 15 personer som bildade en härlig grupp med diagnosbärare, anhöriga och
vänner.
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Vi skickade brev till de rödgröna partiernas gruppledare om läget för sällsynta diagnoser.
Vårt utskickade motionsunderlag inför riksdagens allmänna motionsperiod resulterade
under hösten i tio riksdagsmotioner. Motionerna fokuserade på nationell handlingsplan
för sällsynta diagnoser, samordning och styrning av vården samt kriterier för särläkemedel
för personer som har sällsynta diagnoser.
Den 19 oktober hade vi möte med brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Resultatet var att vi sände in egna förslag på projekt till Vårdanalys. Vårt projektförslag var att göra en genomlysning av vad insatserna som gjorts och görs på det sällsynta
området har inneburit för brukarna. Vi följer upp detta initiativ.
Samma dag träffade förbundsordförande Elisabeth Wallenius och kanslichef Malin Grände Kronprinsessan Victoria, förbundets beskyddare, och hennes hovmarskalk Carolina
Jonson. Vi informerade om verksamheten och diskuterade Kronprinsessans möjligheter
att medverka vid våra aktiviteter.
Mötet ledde till att vi ska trycka på att Kronprinsessan är vår beskyddare i ansökan om
konferensen 2020 (ECRD). Vårt besök hamnade som nyhet på kungahuset.se och vi
gjorde ett eget Facebook-inlägg som fick stor spridning.
Under hösten ingick förbundsordföranden i en panel, med uppgift att utse en ung person
som gjort något värdefullt för vården. Detta på begäran av försäkringsbolaget IF. Mottagare av priset, ”Säkerhetsnålen”, var Madeleine Beermann, ordförande i organisationen Unga
Reumatiker.
Den 30 november deltog vi vid en konferens om spetspatienter.
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Samarbete, nationellt
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är sedan förbundet bildades medlem i samarbetsorganisationen Handikappförbunden som i maj bytte namn till Funktionsrätt Sverige.
Vi samarbetar även sedan länge med ett flertal aktörer inom området sällsynta diagnoser,
som Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD), Ågrenska, Informationscentrum
för ovanliga diagnoser (IOD), Mun-H-Center, Göteborg, ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd,
Jönköping samt Odontologiskt kunskapscentrum i norr, Umeå.
Därtill är vi företrädda i styrelsen för Sällsynta fonden, en renodlad forskningsfond.
Vi hade fortlöpande kontakter med Centrumen för Sällsynta Diagnoser (CSD), främst
genom våra två projekt.
Samarbetet fortsatte även med tankesmedjan Leading Health Care (LHC), Lif – De forskande läkemedelsföretagen och Sunnerdahls Handikappfond (styrelsen gör årligen förslag
till fördelning av fondmedel) samt Kommissionen för Innovativa Särläkemedel.
Kommentarer
Den 22 februari var vi företrädda vid ett möte för informations- och kommunikationsgruppen inom området sällsynta diagnoser, NFSD, alla CSD med flera.
Den 22 februari medverkade vi även vid en familjevistelse på Ågrenska.
Den 16 mars medverkade vi vid ett seminarium anordnat av Läkarsällskapet.
Den 30 mars och den 27 september deltog vi i Socialstyrelsens referensgruppsmöte för
NFSD.
Den 15 maj deltog vi i Socialstyrelsens samråd om högspecialiserad vård. Socialstyrelsen
ska ta fram en arbetsmetod för att göra en ansvarsfördelning av den nationella högspecialiserade vården. I uppdraget ingår även att föreslå hur den nya metoden kan testas för ett
utvalt område. Vårt förslag: sällsynta diagnoser.
Den 12 juni hade vi ett eget möte med Socialstyrelsen om högspecialiserad vård.
Den 13 oktober genomförde läkemedelsföretaget Shire ”Shires Global Day of Service”.
Vi fick då bland annat hjälp med översättning av taveltexter och personliga berättelser
till engelska. Den 9 november fick vi en motsvarande insats av ett annat företag i samma
bransch, Alexion.

Den 16 november, deltagande vid en konferens arrangerad av Swedish Medtech. Resultatet
var att vi bokade möten med denna organisation, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) samt med Vinnova för att påbörja samarbeten.
Den 8 december var det en LHC-dag (Leading Health Care) med föreläsningar och
mingel.
Den 11 december möte med Stockholms Läns Landsting (SLL) om det nya initiativet
med programområden, bland annat för sällsynta diagnoser, vid Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Vi framförde våra frågor och förslag på satsningen.
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Samarbete, internationellt
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem i:
Sällsynta Brukarorganisationers Nordiska Nätverk (SBONN)
Nordic Network
European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), en europeisk samarbetsorganisation för sällsynta diagnosgrupper.
Kommentarer
Den 13 februari och den 23 oktober medverkade vi vid SBONN-möten i Oslo, Norge.
Bland annat diskuterades särläkemedel och help-line (rådgivning via telefon). Dessutom
deltog vi vid två SBONN-skype-möten.
17-20 maj medverkade vi vid EURORDIS årsmöte och CNA-möte i Budapest, Ungern.
CNA betyder ”Council of National Alliances”, ett råd för våra systerorganisationer i övriga
Europa.
Den 13-14 juni var vi företrädda vid ett nordiskt nätverksmöte för sällsynta diagnoser
(Nordic Network) i Oslo.
Den 22 augusti, möte med Nordens Välfärdscenter (NVC), om RareLink.
Den 19 september, möte med NVC om dövblind-området kontra sällsynta diagnoser.
30-31 augusti, deltagande vid “Fifth international conference on rare and undiagnosed
diseases”.
Den 9 november, deltagande vid en internationell konferens om särläkemedel, ”Orphan
drugs” i Bryssel, Belgien.

Regional verksamhet
Våra regionala brukarnätverk finns i samtliga sjukvårdsregioner. Det är viktigt och värdefullt att
vi har dessa nätverk, som möjliggör påverkansarbete på regional nivå. På förbundets hemsida
har nätverken egna undersidor. Vi värnar om nätverken, och stödjer dem i mån av möjlighet.
Främst skedde detta under året genom vårt projekt Gemensamt lärande.

6. Projekt
En stor del av vårt arbete görs i projektform. Följaktligen inbegriper mycket av det som
nämns i denna verksamhetsberättelse arrangemang anordnade av våra två projekt Gemensamt lärande och Övergångsprojektet, steg 3. Många av de aktiviteter Riksförbundet gjorde
under verksamhetsåret skulle följaktligen inte bli av, eller inte hålla samma höga kvalitet,
ifall vi saknade stöd i pågående projekt.

Gemensamt lärande
Under året fortsatte Sällsynta diagnosers Arvsfondsprojekt ”Gemensamt lärande – samverkan mellan patienter och vårdgivare”. Syftet med projektet är att gemensamt hitta nya och
effektivare modeller för vårdutveckling, med patienten i centrum, och säkerställa väl fungerande brukarmedverkan vid landets samtliga Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD).
Som projektledare arbetade Beata Ferencz.
Arbetet med att utveckla och befästa patientrepresentanter i respektive region har påbörjats och projektet har numera 15 patientrepresentanter. Representanternas roll är att företräda utifrån det som är gemensamt (det sällsynta dilemmat), vara en kontaktperson i respektive nätverk och delta i samverkansmöten med CSD.
Bildandet av en referensgrupp, en planeringsgrupp och en projektledningsgrupp har genomförts där våra medlemmar och centrala intressenter är representerade. Projektet har
arbetat med att samskapa på alla nivåer genom att planera, koordinera och säkerställa att
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projektets mål blir upnådda.
Nätverksträffar har genomförts i regionerna där Riksförbundet, CSD och patientrepresentanter från Regionala Cancer Centrum (RCC) har presenterat information och diskuterat
nuläge samt rollen som patientrepresentant. Nätverksträffarna har välkomnat alla medlemmar från respektive region och bestått av föreläsningar på förmiddagen samt workshop kring personcentrerad vård på eftermiddagen.
I september genomförde projektet en storträff i samverkan med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD) där alla patientrepresentanter och CSD-representanter (3 från respektive
region) medverkade. En mer grundlig dokumentation finns att hitta på projektets hemsida. Den första storträffen hade som mål att skapa en gemensam bild för projektets mål
och möjligheter samt att lära känna varandra, vår historia och nuläge.
Vår undersökning efter projektår 1 visade att majoriteten av våra patientrepresentanter
antog uppdraget att vara patientrepresentant i Riksförbundet för att de ville påverka området. Av undersökningen framkom också att det finns utrymme att förbättra kommunikationen och samverkan mellan patientrepresentanter och CSD, något som varierar beroende på region. Även om endast 18 procent instämmer helt vad gäller att vara delaktig i
utvecklingsarbetet av CSD anser nästan hälften, 45 procent, att samverkansarbetet har förbättrats sedan projektet startade.

Beata Ferencz, projektledare för
Gemensamt lärande

Övergångsprojektet, steg 3
Sällsynt övergång, steg 3 Alfa-pilot.
Ansökan för det tredje steget av vårt Övergångsprojektet, Sällsynt övergång, beviljades av
Socialstyrelsen i början av april. Steg 3 pågick till och med 31 december 2017. Projektmedlen kom från statsbidraget ”Bättre vård vid kroniska sjukdomar”, en nationell satsning
som avslutades i och med 2017. I projektet arbetade Elin Bonnier, projektkoordinator, och
Malin Grände, projektledare.
Projektet involverade två CSD, Linköping och Karolinska, med framför allt två personer,
Åsa Lundin och Katja Ekholm, som fungerat som sällsynta lotsar under projektet.
För mer information, rapporter och presentationer, se vår hemsida.
Syftet med Sällsynt övergång, steg 3 var att i reell sjukhusmiljö med vårdpersonal och
unga patienter testa de verktyg/tjänster projektet tagit fram. Målet med verktygen var
en förbättrad övergång från barn- till vuxensjukvård inom området sällsynta diagnoser.
Avsikten var också att stärka patientens/brukarens självständighet och egenmakt. Detta
genom ökad kunskap om den egna diagnosen och vårdsystemet, samt skapa en egen relation med vården.
Kärnmålgruppen var de patienter mellan 16 och 20 år som har en sällsynt diagnos och
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En avgränsning gjordes under projektets första år; fokus på unga personer som har sällsynta diagnoser och som själva kan/ska kunna ta ansvar för sin egen vård. Det är också
den avgränsningen vi försökt att hålla, även det sista projektåret, 2017.
Ytterligare målgrupper i projektet är:
• Den vård- och omsorgspersonal som i sitt dagliga arbete ska införa nya modeller, nya
tekniker och ett nytt sätt att tänka.
• Föräldrar och anhöriga till unga personer som har sällsynta diagnoser.
Ett mål, som uppnåddes, var att prova de sedan tidigare framtagna verktygen i sjukhusmiljö, och hur såväl patienter som vårdpersonal uppfattar dem. Av verktygen är det främst
två som har testats: Sällsynt lots och Mitt sällsynta team.
Resultatet av höstens Alfapilot är bland annat följande:
• En första tjänstebeskrivning av lotsen samt dess funktion och uppgift.
• Utveckling av Appen ”Mitt sällsynta teams” funktioner och användningsområden.
• Behovs- och innehållsanalys av ”Mitt sällsynta team”.
• En ökad kunskap hos ungdomarna om sin egen diagnos och vård.
• Konkreta självständighetssteg hos ungdomarna under projekttiden.
Projektets resultat beskriver en generisk modell utgående från sällsynta ungdomars erfarenheter, men är väl tillämplig på andra faser i livet och andra kroniska tillstånd.

Två av de medverkande i Övergångsprojektet: Philip Janson och Karl Johansson

Tavelutställningen, ett verktyg i det intressepolitiska arbetet
Utöver det fortlöpande intressepolitiska arbetet, medverkan vid möten, konferenser, etc.
använde vi som under de senaste åren vår tavelutställning. Utställningen består av totalt
14 tavlor, med porträtt på några av våra medlemmar, både diagnosbärare och närstående,
med deras sällsynta levnadsberättelser sammanfattade på baksidan av varje tavla.
Tavelutställningen är en uppskattad del av vårt påverkansarbete. Den har visats på specialistkurs på Karolinska institutet för specialistläkare och genetiker 8-12 maj, samt en vecka
i Kalmar i samband med en Regiondag om sällsynta diagnoser, kring den 3 maj. Dessutom förevisades tavlorna på de båda volontärdagarna 13 oktober (Shire) och 9 november
(Alexion).
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7. Medlemsstöd
I april genomfördes årsmötet med ca 40 deltagare. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen.
Bland annat togs beslut om stadgeändring.
I oktober var det dags för Höstmötet med ca 70 deltagare. Temat var utveckling och
förnyelse av föreningsverksamheten. Dessutom genomfördes ett extra årsmöte, för
att fastställa stadgeändringen som antogs på det ordinarie årsmötet i april 2017.
Enligt utvärderingen blev mötet synnerligen lyckat och uppskattat. En succé!

Några av deltagarna vid Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

8. Finansiering
(ur verksamhetsplanen 2017-2018)
Vi verkar för bättre ekonomiskt stöd till:
- förbundet, så vi kan vara representerade i de olika sammanhang där vi bör vara företrädda och driva ett aktivt påverkansarbete för jämlikhet och delaktighet
- förbundets medlemsföreningar, så de har en grundfinansiering för sina verksamheter,
på motsvarande sätt som i Danmark och Norge
- det regionala arbetet som tidigare byggts upp med hjälp av vårt avslutade Regionala
Arvsfondsprojekt. Detta gör vi för att säkerställa fortsatt och väl fungerande brukarmedverkan vid utvecklingen av CSD.
Förändringar av bidragssystemen kan endast uppnås genom politiska beslut. Vi avser
därför att påverka/uppvakta politiker med ansvar för dessa bidrag.
Kommentarer
Den 22 maj deltog vi vid ett möte med Socialstyrelsens stora råd för handikapporganisationer som har statligt organisationsstöd. Då presenterades Socialstyrelsens pågående översyn av statsbidragsförordningen. Vi hade redan före mötet lämnat våra synpunkter på utformningen av statsbidraget, genom att besvara en enkät, vilken redovisades för
mötesdeltagarna.
Strax efter mötet skickade vi ett uppföljande brev till utredaren, där vi bland annat framhöll
följande:
”Vi anser därför att det som en följd av översynen bör införas nya lösningar för att
kunna ge ekonomiskt stöd till sällsynta diagnosgruppers rikstäckande organisationer.
Ett statligt bidrag till diagnosföreningarna bör vara ett självklart alternativ, eftersom
de sällsynta diagnosgrupperna är utestängda från lokalt/regionalt föreningsstöd. Vi
anser även att Riksförbundet bör kunna tillgodoräkna sig sina diagnosföreningar, på
motsvarande sätt som andra förbund kan tillgodoräkna sig sina lokala och regionala
föreningar.
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Det finns goda förebilder på nära håll. I Danmark avsätts en årlig pott på ca 2 miljoner
kr som ett organisationsstöd specifikt för medlemsföreningarna i vår systerorganisation
Sjaeldne Diagnoser. I Norge anges i regelverket för organisationsstöd att föreningar för
sällsynta diagnoser undantas från kriterier för medlemsantal (minst 250 medlemmar)
och medlemsspridning.”
Tilläggas kan att Ines Uusmann, ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse, och som
ledde vårt ordinarie förbundsårsmöte i april, är särskild representant i Socialstyrelsens grupp för arbetet med översynen av statsbidraget till funktionshinderrörelsen.

9.Representation i arbetsgrupper etc.
Under 2017 var vi representerade i följande sammanhang:
• Funktionsrätt Sveriges Arvsfondsfinansierade projekt ”Det outsagda mellan
barn och föräldrar”, i projektets referensgrupp, samt med barnexperter i deras
expertpaneler.
• Funktionsrätt Sveriges referensgrupp för LSS-utredningen, där vi företräddes
av Sällsynta diagnosers vice ordförande Ulf Larsson som är mycket engagerad i
LSS-frågan.
• Försäkringskassans funktionshinderråd.
• Konsumentverkets arbetsgrupp.
• Myndigheten för delaktighet (MFD).
• Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys brukarråd, en grupp på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om funktionshinder.
• Nämnden för läkemedelsförmåner vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV).
• Regeringens funktionshindersdelegation.
• Ronald McDonalds styrelse.
• Rådet för funktionshinderfrågor vid Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA).
• Socialstyrelsens ”arbetsgrupp kring samordning av insatser för barn och unga med
funktionsnedsättning”. Dessutom ingick vi i ett informellt nätverk för barns delaktighet, ett internt nätverk som Socialstyrelsen ansvarar för.
• Socialstyrelsens rådgivande nämnd i funktionshinderfrågor (som representant för
Funktionsrätt Sverige).

10. Aktiviteter under 2017 – och vad de ledde till
Den 9 oktober träffade vi Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sjukvårdsdelegation. Mötet, som var en del av ett långvarigt påverkansarbete, bidrog till att sällsynta diagnoser blev ett av de första programområdena i SKLs nya satsning på kunskapsstyrning. I detta ingick ett nytt anslag från regeringen på 7,5 miljoner kr, för
arbetet med sällsynta diagnoser, främst vid landets Centrum för Sällsynta Diagnoser
(CSD).
Det intressepolitiska arbetet bedrivs fortlöpande, genom att vi på varierande vis
kontaktar och skapar en dialog med politiker, övriga beslutsfattare och professionella, för att mötas, eller ha kommunikation på annat sätt. Det är också betydelsefullt att
uppmärksamma och kommunicera när för oss viktiga frågor tas upp i media.
Att vi blir allt mer efterfrågade, för brukarråd, nätverk och övriga expertgrupper,
rapporter etc. är ett resultat av det intressepolitiska arbetet. Vi märker att våra åsikter beaktas och får genomslag. Exempelvis inbjöds vi att medverka vid ett riksdagsRiksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se
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seminarium om sällsynta diagnoser den 7 juni, där vi presenterade resultatet av vår
medlemsundersökning från 28 februari.
I Almedalen blev vi inbjudna att medverka i flera seminarier, som följd av att vi syns
och hörs.
Vi tillfrågas också i internationella sammanhang när det gäller enkäter etc. som rör
förhållandena för sällsynta diagnoser i Sverige.

11. Information, Hemsidan, Media
Under året utkom 6 stycken nyhetsbrev, “Sällsynta nyheter”. Nyhetsbrevet skickas via
e-post till medlemmar, föreningarnas kontaktpersoner, andra aktörer inom området
sällsynta diagnoser, beslutsfattare, myndigheter etc. Nyhetsbreven läggs även in på
förbundets hemsida, med en sammanfattning av innehållet.
Exempel på innehåll i nyhetsbreven
Vår nya medlemsundersökning, presenterad på Sällsynta dagen
Övergångsprojektet och projektet Gemensamt lärande
Referat från årsmötet och Höstmötet
Vår medverkan under politikerveckan i Almedalen
Europeiska referensnätverk för sällsynta diagnoser
Vår medverkan i Pride-paraden
Besök hos vår kungliga beskyddare H.K.H. Kronprinsessan Victoria

På hemsidan publiceras nyheter som kortfattat beskriver verksamheten, exempelvis
vår ”berättelsekampanj” dagarna före Sällsynta dagen. Det kan även handla om annat
som, direkt eller indirekt, rör förbundets verksamhet.
Nyheterna som publicerades på hemsidan under 2017 var:
God Jul och Gott Nytt År! 21 december
Nyhetsbrev: Sällsynta nyheter 6 2017, Sällsynt vårdutveckling pågår…, 20 december
”Ständiga läkarbesök, men inte en enda läkare är påläst om syndromet”, 19 december
En prinsessa kommer till världen, 15 december
”Man får själv samordna alla sina vårdkontakter”, 8 december
”Att jag inte kan hjula och sånt”, 30 november
”Det är Angelman!” sade professorn! (Efter åtta år), 24 november
Nyhetsbrev: Sällsynta nyheter 5 2017, Med fokus på likvärdig vård, 21 november
Vården stängde dörrarna för vårt barn, 17 november
Att vara diagnosbärare OCH förälder till barn med samma sällsynta diagnos, 10
november
Vem är stark och vem är svag? 2 november
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Hej. Jag heter Minea & jag ska börja på er förskola, 26 oktober
Höstmötet 2017, Ju mer vi är tillsammans…, 24 oktober
”Värmen jag känner för sjukvården är svår att beskriva”, 20 oktober
Stephanie Juran praktiserar hos oss, 16 oktober
Leo, 5år, med Alagilles syndrom, 13 oktober
En ”föräldraberättelse” i veckan, skriven av våra medlemmar, 6 oktober
Nyhetsbrev: Sällsynta nyheter 4 2017, engagemang och ePAGs – patienternas röst
bland europeiska diagnosexperter, 19 september
EURORDIS konferens 2020 – Varför inte i Stockholm? 15 september
Internationellt samarbete kring sällsynta odiagnostiserade sjukdomar, 1 september
Elin tillbaka som projektkoordinator! 28 augusti
Nyhetsbrev: Sällsynta nyheter 3 2017, Sällsynta avtryck i Almedalen, 3 juli
Demokrati och allas lika värde viktigare än någonsin! Om Almedalen, 26 juni
Stolt och Sällsynt – Gå med oss i Prideparaden! 9 juni
Är du på väg att bli vuxen? Och har en sällsynt diagnos? 2 juni
Vården måste bli mer personcentrerad! 1 juni
Bättre högspecialiserad vård, 18 maj
Nyhetsbrev: Sällsynta nyheter 2 2017, utmaningar och vikten av att stå upp för det
gemensamma, sällsynthetens dilemma, 4 maj
Årsmötet 2017: Suppleanter, Sällsynta dagen, CSD, övergång – och planen som inte
finns, 27 april
Ny medarbetare på Sällsynta diagnoser: Vill bidra till bättre vård för barn och vuxna
med sällsynta diagnoser, 19 april
Patientlag utan genomslag, 15 mars
Efterlysning! Håll inte tyst om det opratade, 13 mars
Vår medlemsundersökning ger vården sällsynt lågt betyg, 28 februari (Sällsynta
dagen)
Matildas övergångsberättelse, 27 februari
Daniels övergångsberättelse, 26 februari
Linneas övergångsberättelse, 24 februari
Karls övergångsberättelse, 23 februari
Kumaris övergångsberättelse, 22 februari
Jakobs övergångsberättelse, 21 februari
Janitas övergångsberättelse, 20 februari
Jennys övergångsberättelse, 19 februari
Madelens övergångsberättelse, 14 februari
Angelicas övergångsberättelse, 13 februari
Rivstart för det sällsynta arbetsåret! 31 januari
Media
SVT nyheter i Jönköping sände den 17 januari ett långt och informativt inslag om
sällsynta diagnoser. Vår medlem och tillika deltagare i Övergångsprojektet, Sara
Wallin, intervjuades och berättade om sin livssituation.
Debattartikel publicerades på Sällsynta dagen 28 februari, om resultatet av vår
medlemsundersökning.
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”Vi får skämmas över att vi fortfarande inte har en nationell plan för sällsynta diagnoser.” Det var budskapet i vår debattartikel i Dagens Medicin, 16 juni, publicerad
tillsammans med Funktionsrätt Sverige.
Som ett av bara två EU-länder saknar Sverige en sådan nationell plan. Detta trots en
rådsrekommendation från EU som Sverige skrivit under och som var avsedd att införas senast 2013. Men det är fortfarande inte gjort.
Ur artikeln:
”Vid ett europeiskt möte nyligen för sällsynta patientorganisationer fick vi från
Sverige som vanligt sitta och skämmas över läget på området. Förvåningen är
stor över att vårt land som är så framstående inom vården inte har klarat detta”.
Samma dag som publiceringen hade EU:s sjukvårdsministrar möte. I artikeln förutsattes
att dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog och att en svensk skämskudde var befogad, när sällsynta diagnoser avhandlades på ministermötet.
Den 17 juli hade vi annons i Expressens bilaga med anledning av vår beskyddare,
Kronprinsessan Victorias, 40-årsdag, som var den 14 juli.
Den 3 oktober deltog vi vid Public Service-dagen för Funktionsrättsrörelsen.
Sista november publicerade Socialstyrelsen en podd (radioprogram på nätet), där
bland andra förbundets ordförande Elisabeth Wallenius intervjuades. Temat var:
”Sällsynta diagnoser medför komplexa funktionsnedsättningar som varar livet ut.
Vilka är dessa patienter, vilka behov har de och hur kan det sällsynta synliggöras?”
Sociala medier
Sällsynta diagnoser arbetar med sociala medier. Genom Twitter och Facebook (FB)
kan medlemmar och övriga intresserade följa vårt intressepolitiska arbete och andra
aktiviteter. Vi länkar till nyheterna på hemsidan från Facebook och Twitter.
Vi antog en policy om att publicera tre FB-inlägg per vecka.
Under året publicerade vi drygt 150 FB-inlägg, varav ca tio om Almedalen.
Facebooksidan har ca 3 825 gillamarkeringar och Twitterkontot har ca 816 följare
(mars 2018).
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